Elektroniczna Giełda Kapitału

Regulamin Elektronicznej Giełdy Kapitału
Postanowienia ogólne
§1
1.
Niniejszy Regulamin został wydany przez Centrum
Rozwoju Kapitału spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Tuchołkowej 1/27, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000353005, która jest właścicielem i prowadzi
elektroniczną platformę aukcyjną pod nazwą Elektroniczna
Giełda Kapitału, adresem Gieldakapitalu.pl i wykonuje wszystkie
czynności związane z realizacją usług objętych Regulaminem.
2.
Centrum Rozwoju Kapitału Sp. z o.o. w ramach
Elektronicznej Giełdy Kapitału podejmuje wyłącznie czynności o
charakterze pośredniczącym w pozyskiwaniu ofert nabycia
Instrumentów Finansowych.
3.
Centrum Rozwoju Kapitału Sp. z o.o. nie prowadzi
działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i
innymi instrumentami finansowymi, w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. – Dz.
U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.).
4.
Umowy zawierane z Operatorem w zakresie
korzystania z Elektronicznej Giełdy Kapitału, nie mają charakteru
czynności bankowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z
późn. zm.).
5.
Korzystanie z Elektronicznej Giełdy Kapitału może
wiązać się z ponoszeniem przez Użytkowników opłat w
wysokości i na warunkach określonych w umowach zawieranych
z Operatorem.
6.
Obowiązująca wersja Regulaminu dostępna jest na
stronie Elektronicznej Giełdy Kapitału: www.gieldakapitalu.pl.
§2
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
Elektroniczna Giełda Kapitału – elektroniczna platforma
działającą w oparciu o teleinformatyczne kanały komunikacji,
pośrednicząca pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność
w zakresie obrotu Instrumentami Finansowymi, w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. – Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.), a
podmiotami chcącymi nabyć określone Instrumenty Finansowe,
w drodze zorganizowanej na platformie Aukcji, prowadzona pod
adresem
www.gieldakapitalu.pl,
dalej
również
jako
„GieldaKapitalu.pl”;
1.
Operator Elektronicznej Giełdy Kapitału – spółka
Centrum Rozwoju Kapitału Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, o
której mowa w § 1 ust. 1, oraz upoważnieni i działający w jej
imieniu przedstawiciele, dalej również jako „Operator”;
2.
Instrumenty Finansowe – instrumenty w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi
(t.j. – Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) oraz czynności
bankowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r., poz. 665 z późn. zm.), w
szczególności kredyty, obligacje, lokaty bankowe, będące
przedmiotem Aukcji organizowanych na „GieldaKapitalu.pl”;
3.
Użytkownik - osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym też
jednostka samorządu terytorialnego, spółdzielnia oraz podmiot
działający w innej formie prawnej dopuszczonej przepisami

prawa, która zapoznała się i zaakceptowała wszystkie
postanowienia Regulaminu oraz utworzyła i korzysta z Konta
Użytkownika na Elektronicznej Giełdzie Kapitału;
4.
Konto Użytkownika – konto utworzone przez
uprawnioną osobę na rzecz Użytkownika na GieldaKapitalu.pl,
w profilu Wystawiający, Przystępujący lub Przystępujący
Dedykowany, zabezpieczone indywidualnym oznaczeniem
(Login) oraz hasłem; otwarcie Konta Użytkownika nie stanowi
otwarcia rachunku bankowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 121
z późn. zm.);
5.
Subkonto Użytkownika - konto utworzone przez
Uprawnioną osobę Pełnomocnika Użytkownika na rzecz
drugiego Użytkownika, w który w jego imieniu będzie
wykonywał czynności;
6.
Pełnomocnik Użytkownika – osoba fizyczna,
posiadająca umocowanie do wykonywania czynności
i zaciągania zobowiązań na Elektronicznej Giełdzie Kapitału
zgodne z zasadami działania GieldaKapitalu.pl, profilem
Użytkownika, zakresem uruchomionych usług oraz z niniejszym
Regulaminem,
7.
Wystawiający – Użytkownik posiadający dostęp
do uprawnień i narzędzi GiedlaKapitalu.pl umożliwiających,
na podstawie podpisanej Umowy z Operatorem, organizowanie
Aukcji;
8.
Przystępujący – Użytkownik posiadający dostęp
do uprawnień i narzędzi GieldaKapitalu.pl umożliwiających
na podstawie Umowy z Operatorem składanie ofert nabycia
instrumentów finansowych w ramach Aukcji; konto Użytkownika
w profilu Przystępujący może założyć bank, o którym mowa w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. – Dz. U.
z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.), lub podmiot prowadzący
działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
w rozumieniu Regulaminu;
9.
Przystępujący Dedykowany – Użytkownik posiadający
dostęp do uprawnień i narzędzi Użytkownika, umożliwiający po
zapoznaniu się i zaakceptowaniu wszystkich postanowień
Regulaminu składanie ofert nabycia Instrumentów Finansowych
w Aukcjach Wystawiającego, który założył konto określonemu
Przystępującemu Dedykowanemu, z którym pozostaje w stałych
stosunkach gospodarczych; konto Użytkownika w profilu
Przystępujący Dedykowany może zostać założone dla banku,
o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.),
prowadzący działalność w zakresie obrotu Instrumentami
Finansowymi;
10.
Umowa Nabycia Instrumentu Finansowego - umowa
zawarta pomiędzy Wystawiającym a Przystępującym lub
Wystawiającym a Przystępującym Dedykowanym, na podstawie
której Wystawiający nabywa określony Instrument Finansowy,
którego oferta została wybrana w wyniku Aukcji
przeprowadzonej za pośrednictwem GieldaKapitalu.pl;
11.
Aukcja – tryb wyłaniania najkorzystniejszej oferty
nabycia Instrumentów Finansowych za pośrednictwem
GiełdaKapitału.pl,
na
warunkach
określonych
przez
Wystawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
i umowach zawartych z Operatorem;
12.
Osobisty kod SMS - wygenerowana przez Operatora
seria znaków przesyłana na telefon komórkowy Użytkownika lub
osoby go reprezentującej drogą SMS, służąca weryfikowaniu
tożsamości osoby działającej na rzecz Użytkownika oraz
potwierdzeniu czynności dokonywanych na GieldaKapitalu.pl.
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Rozpoczęcie pracy z GieldaKapitalu.pl
§3
1.
Korzystanie z funkcji i narzędzi Elektronicznej Giełdy
Kapitału wymaga założenia Konta Użytkownika poprzez
wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
internetowej GieldaKapitalu.pl.
2.
Osoba uprawniona do założenia konta na
Elektronicznej Giełdzie Kapitału na rzecz Użytkownika,
wypełniając formularz rejestracyjny, oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym oraz prawnym,
b) posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności
prawnych i jest uprawniony do zawarcia umowy z
Operatorem,
c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw
osób trzecich,
d) zapoznała się z Regulaminem, akceptuje jego
postanowienia i zobowiązuje się go przestrzegać,
e) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie
danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym
i przedłożonych dokumentach, przez Centrum Rozwoju
Kapitału spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Tuchołkowej 1/27, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000353005, w celu wykonania umowy z
Operatorem oraz świadczenia usług związanych z
Elektroniczną Giełdą Kapitału,
f)
została poinformowana, że podanie danych osobowych
jest dobrowolne, a także o przysługującym prawie dostępu
do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także możliwości
sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
g) wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany
przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie
późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia
usług, informacji handlowych o nowych usługach serwisu,
h) wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych
obejmujących nazwę (firmę), nip i regon (jeżeli dotyczy),
imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu na
Elektronicznej
Giełdzie
Kapitału
na stronie
www.gieldakapitalu.pl
w
zakresie
niezbędnym
do świadczenia usług Elektronicznej Giełdy Kapitału.
3.
Na każdy etapie tworzenia Konta Użytkownika, a
także przez cały okres obowiązywania umowy z Użytkownikiem,
Operator może żądać od Użytkownika okazania lub złożenia
dodatkowych wyjaśnień lub odpowiednich dokumentów, a w
szczególności:
a) odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych
dokumentów rejestrowych;
b) oryginału lub poświadczonej przez notariusza kserokopii
dokumentu pełnomocnictwa oraz kserokopii dowodu
osobistego osób upoważnionych do korzystania z
Elektronicznej Giełdy Kapitału oraz osób podpisujących
umowę.
§4
1.
Pełnomocnik Użytkownika posiada pełne prawa do
obsługi Konta Użytkownika oraz do podejmowania wszelkich
działań, czynności i operacji dostępnych w ramach
Elektronicznej Giełdy Kapitału, a także dostęp do narzędzi i
informacji publikowanych na GieldaKapitalu.pl związanych i
potrzebnych do obsługi wybranego profilu i zakresu usług,
rozpoczynania procedury aktywacji dodatkowych usług
i ich obsługi zgodne z pełnomocnictwem i umową z Operatorem.
2.
Zmiana zakresu wykorzystywanych usług może
wiązać się z koniecznością zawarcia dodatkowych umów z

Operatorem zgodnie z informacjami przekazywanymi przez
Operatora.
3.
Czynności podjęte w ramach Elektronicznej Giełdy
Kapitału przez Pełnomocnika Użytkownika pociągają za sobą
skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Użytkownik ponosi
pełną odpowiedzialność za czynności swojego Pełnomocnika
Użytkownika oraz wszystkich osób oddelegowanych do
korzystania z Konta Użytkownika.
4.
O ile został do tego wyraźnie umocowany,
Pełnomocnik Użytkownika może
udzielać uprawnień
do obserwacji lub korzystania z wybranych usług Elektronicznej
Giełdy Kapitału innym osobom poprzez dodawanie, usuwanie
i konfigurowanie Subkont Użytkownika w ramach Konta
Użytkownika. Pełnomocnik Użytkownika zobowiązany jest do
zapoznania osób oddelegowanych do obsługi Elektronicznej
Giełdy Kapitału z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
zasad działania GieldaKapitalu.pl oraz umów zawartych z
Operatorem i ponosi pełną odpowiedzialność za działania
podejmowane w ramach założonych Subkont.
5.
Operator w każdej chwili może wezwać Użytkownika
do wykazania umocowania do działań podejmowanych przez
osoby
wykonujące
w jego
imieniu
czynności
na
GieldaKapitalu.pl.
6.
Do Pełnomocnika Użytkownika mają zastosowanie
wszystkie postanowienia dotyczące Użytkownika, chyba że
Regulamin lub umowy zawarte z Operatorem stanowią inaczej.
§5
1.
Konto Użytkownika w profilu Przystępujący
Dedykowany zostaje utworzone przez danego Wystawiającego,
dla podmiotu z którym pozostaje w stałych stosunkach
handlowych i za jego zgodą, w wyniku wypełnienia przez
Wystawiającego formularza rejestracyjnego dostępnego na
stronie internetowej GieldaKapitalu.pl, zawierającego co
najmniej nazwę (firmy) tego podmiotu, imię i nazwisko oraz
telefon i adresu e-mail przedstawiciela.
2.
Wystawiający, potwierdzając wolę założenia konta
Przystępującego Dedykowanego, oświadcza, że podane w nim
dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie
naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że posiada
zgodę podmiotu lub jego przedstawiciela do założenia dla niego
konta Użytkownika o profilu Przystępujący Dedykowany, a także
przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
wynikającą z umożliwienia wskazanemu przez siebie
podmiotowi, w ramach konta o profilu Przystępujący
Dedykowany
składania
ofert
nabycia
Instrumentów
Finansowych, dla których będzie zakładał Aukcje na
Elektronicznej Giełdzie Kapitału, jak również za prawdziwość i
rzetelność podawanych przez Przystępującego Dedykowanego
informacji, jakość lub legalność ofert Przystępującego
Dedykowanego, a także zdolność do realizacji transakcji.
3.
Przystępujący Dedykowany potwierdzając w drodze
elektronicznej zgodę na założenie konta oświadcza, że zapoznał,
akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu i zasad
funkcjonowania Elektronicznej Giełdy Kapitału, został
poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania
oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wyraża zgodę na
otrzymywanie na adres e-mail wskazany przez Wystawiającego
lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o
zmianach w zakresie świadczenia usług oraz informacji
handlowych o nowych usługach serwisu, a także, iż jest
uprawniony do zaciągania zobowiązań na rzecz podmiotu, w
imieniu którego działa, w tym także ponoszenia opłat tytułem
korzystania z narzędzi Elektronicznej Giełdy Kapitału w
przypadku usług, gdzie takie opłaty będą naliczane i wyraża
zgodę na przesyłanie przez Operatora e-faktur w formacie pdf na
podany adres poczty elektronicznej.
4.
Przystępującemu
Dedykowanemu
przysługuje
uprawnienia jedynie do składania ofert nabycia Instrumentów
Finansowych w ramach organizowanej przez zgłaszającego go
Wystawiającego Aukcji. Nie ma on wglądu ani nie może składać
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ofert nabycia Instrumentów Finansowych w ramach Aukcji
organizowanych przez innych Wystawiających.
5.
Do Konta Przystępującego Dedykowanego nie mają
zastosowania postanowienia Regulaminu dotyczące zakładania
kont Użytkownika w profilu Wystawiający i Przystępujący.
§6
1.
Zawarcie umowy na korzystanie z usług na
Elektronicznej Giełdzie Kapitału oraz ich aktywacja następuje po
wypełnieniu właściwego formularza, pozytywnej weryfikacji
danych przez Operatora, przesłaniu propozycji umowy przez
Operatora oraz złożeniu oświadczenia woli w formie pisemnej
lub w drodze podpisem elektronicznym.
2.
Przed zawarciem umowy Operator może zobowiązać
Użytkownika do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub
przedłożenia odpowiednich dokumentów.
§7
3.
Operator zastrzega sobie prawo do odmowy
utworzenia Konta Użytkownika albo zawarcia umowy na usługi
Elektronicznej Giełdy Kapitału bez podania przyczyny.
4.
Użytkownik ma prawo dokonać zmiany podanych
przez siebie danych w każdym czasie. Wszelkie zmiany dokonuje
się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Zmiana danych może
wymagać potwierdzenia za pomocą kodu SMS.
Aukcje na GieldaKapitalu.pl
§8
1.
W celu zorganizowania Aukcji , Wystawiający:
a) Określa warunki przedmiotowe Aukcji zgodnie z
formularzami Elektronicznej Giełdy Kapitału;
b) Określa warunki podmiotowe aukcji, w tym wybiera (jeżeli
ta funkcja jest dostępna) aukcję otwartą (ogólnodostępną
dla
wszystkich
Przystępujących
oraz
dodanych
Przystępujących Dedykowanych) lub zamkniętą (czyli
skierowaną
do określonego
grona
podmiotów,
wskazywanych imiennie z listy);
c)
Zatwierdza zamiar zorganizowania Aukcji za pomocą
osobistego kodu SMS;
2.
Z chwilą zatwierdzenia przez Wystawiającego
zamiaru zorganizowania Aukcji:
a) oświadcza on, że wyraża zgodę na publikację i przesłanie
zaproszeń do udziału w Aukcji, z wykorzystaniem narzędzi
Elektronicznej Giełdy Kapitału, podane informacje są
prawdziwe, a rozporządzanie wystawionymi na Aukcji
środkami
pieniężnymi
nie
narusza
przepisów
obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, jest
uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy Nabycia
Instrumentu Finansowego oraz, że wyraża zgodę na
przekazanie
zwycięskiemu
Przystępującemu
lub
Przystępującemu Dedykowanemu informacji zawartych na
jego Koncie Użytkownika niezbędnych do zawarcia umowy
nabycia Instrumentu Finansowego,
b) nie może dokonywać zmian warunków Aukcji,
c)
nie może zakończyć Aukcji bez dokonania wyboru oferty.
3.
Jedna Aukcja może dotyczyć zamiaru zawarcia tylko
jednej Umowy Nabycia Instrumentu Finansowego. Te same
środki pieniężne w tym samym czasie mogą być przedmiotem
tylko jednej Aukcji danego Wystawiającego.
4.
Wystawiający może zastrzec dodatkowe warunki
Aukcji, o ile nie będę sprzeczne z Regulaminem oraz
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§9
1.
Przystępujący oraz Przystępujący Dedykowany
przystępują i biorą udział w Aukcji na Elektronicznej Giełdzie
Kapitału poprzez:
a) złożenie w odpowiednim polu oferty równej minimalnej
ofercie wskazanej przez Wystawiającego, gdy ma być
pierwszą ofertą złożoną w ramach Aukcji lub oferty
korzystniejszej od ostatniej złożonej oferty;
b) potwierdzenie złożenia oferty, w ramach trwającej Aukcji
na Elektronicznej Giełdzie Kapitału, za pomocą osobistego
kodu SMS.

2.
Z chwilą potwierdzenia złożenia oferty w ramach
trwającej Aukcji Przystępujący lub Przystępujący Dedykowany:
a)
oświadcza, że rozumie i w pełni akceptuje warunki
wskazane przez Wystawiającego jako minimalne warunki
zawarcia umowy dotyczącej instrumentu finansowego, jest
uprawniony do złożenia oferty oraz zawarcia i wykonania
Umowy Nabycia Instrumentu Finansowego w wyniku
wyboru jego oferty w drodze Aukcji oraz, że wyraża zgodę
na przekazanie Wystawiającemu informacji zawartych na
jego Koncie Użytkownika niezbędnych do zawarcia umowy,
b) nie może dokonywać zmian lub anulować złożonej oferty.
3.
Przystępujący lub Przystępujący Dedykowany jest
związany treścią oferty złożonej w toku Aukcji do chwili złożenia
przez
innego
Przystępującego
lub
Przystępującego
Dedykowanego korzystniejszej oferty.
4.
Oferta na nabycie Instrumentu Finansowego w
postaci kredytu, złożona w toku Aukcji przez Przystępującego lub
Przystępującego Dedykowanego, wiąże składającego o tyle, o ile
Wystawiający spełnia warunki przyznania kredytu stawiane
przez Przystępującego lub Przystępującego Dedykowanego.
5.
Ustalenie spełniania przez Wystawiającego warunków
przyznania kredytu, o których mowa w ust. 4, następuje po
zakończeniu Aukcji, przez Przystępującego lub Przystępującego
Dedykowanego, którego oferta zwyciężyła, w drodze oceny
zdolności kredytowej zakończonej decyzją kredytową.
6.
W przypadku negatywnej decyzji kredytowej,
Przystępujący lub Przystępujący Dedykowany nie jest związany
ofertą złożoną wcześniej w toku Aukcji, a Wystawiającemu nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego powodu względem
Przystępującego lub Przystępującego Dedykowanego, w
szczególności roszczenie o zawarcie umowy czy roszczenie o
odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
7.
Przystępujący oraz Przystępujący Dedykowani mogą
zrezygnować z konieczności każdorazowego potwierdzania
złożenia oferty nabycia instrumentu finansowego na
Elektronicznej Giełdzie Kapitału za pośrednictwem osobistego
kodu SMS.
§10
1.
Aukcja zostaje zakończona powodzeniem w razie
złożenia co najmniej jednej oferty nabycia Instrumentu
Finansowego, spełniającej kryteria Wystawiającego w
przewidzianym przez Wystawiającego czasie.
2.
Zwycięzcą Aukcji jest Przystępujący, którego oferta
obejmowała najkorzystniejsze warunki nabycia Instrumentu
Finansowego.
3.
Z chwilą zakończenia Aukcji Operator umieszcza na
Kontach Użytkownika - Wystawiającego i zwycięskiego
Przystępującego
lub zwycięskiego
Przystępującego
Dedykowanego - informację o zakończeniu i wyniku Aukcji wraz
z danymi umożliwiającymi kontakt pomiędzy Użytkownikami w
celu zawarcia Umowy Nabycia Instrumentu Finansowego.
4.
Z chwilą zakończenia Aukcji powodzeniem,
Wystawiający i Przystępujący lub Przystępujący Dedykowany
zobowiązani są do zawarcia Umowy Nabycia Instrumentu
Finansowego na warunkach określonych w Aukcji oraz w
zwycięskiej ofercie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 - 6.
5.
Ocena zdolności kredytowej Wystawiającego, o której
mowa w § 9 ust. 5, zostanie przeprowadzona przez
Przystępującego
lub
Przystępującego
Dedykowanego
niezwłocznie po zakończeniu Aukcji, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od dnia zakończenia, chyba że dłuższy okres jest
konieczny z uwagi na okoliczności zaistniałe w trakcie procesu
oceny zdolności kredytowej.
6.
Użytkownicy w celu dopełnienia formalności
niezbędnych dla zawarcia Umowy Nabycia Instrumentu
Finansowego lub w celu rozpoczęcia procesu oceny zdolności
kredytowej, zobowiązani są nawiązać kontakt w terminie
umożliwiającym zawarcie i realizację umowy zgodnie z
warunkami Aukcji oraz zwycięską ofertą, jednak nie później niż
w terminie 48 godzin od zakończenia Aukcji.
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7.
W sytuacji, gdy ważność umowy zależy od spełnienia
szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa,
Wystawiający jak i Przystępujący zobowiązani są do zawarcia
Umowy Nabycia Instrumentu Finansowego po spełnieniu tych
wymagań.
8.
Do Umowy Nabycia Instrumentu Finansowego strony
mogą włączyć inne postanowienia, konieczne do jej wykonania,
o ile nie spowoduje to istotnej zmiany zwycięskiej oferty na
niekorzyść Wystawiającego.
§11
1.
Aukcja
zostaje
uznana
za
zakończoną
niepowodzeniem w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna
oferta spełniająca kryteria Aukcji, określone przez
Wystawiającego lub gdy zostanie przerwana z przyczyn losowych
niezależnych od Operatora.
2.
Zakończenie Aukcji niepowodzeniem nie rodzi
żadnych skutków prawnych dla Wystawiającego, związanych z
organizacją Aukcji, ani dla Przystępujących lub Przystępujących
Dedykowanych związanych z przystąpieniem do Aukcji, chyba że
warunki Aukcji lub umowy zawarte z Operatorem stanowią
inaczej.
Zasady odpowiedzialności
§ 12
1.
Operator oświadcza i zapewnia, iż GieldaKapitalu.pl
posiada odpowiednie rozwiązania techniczne służące
zabezpieczeniu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich
lub przed modyfikacją przekazywanych informacji. Operator
zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu
ochrony przed bezprawnym dostępem osób trzecich, a także
przed ingerencją takich osób w jakąkolwiek treść zamieszczoną
na GieldaKapitalu.pl lub przekazaną przez Użytkowników za jej
pośrednictwem.
2.
Operator zapewnia, że wszystkie przekazywane w
ramach portalu Elektronicznej Giełdy Kapitału informacje są
odpowiednio szyfrowane. Operator zastrzega sobie prawo
zmiany standardów bezpieczeństwa, w szczególności gdy taka
zmiana jest wynikiem rozwoju Elektronicznej Giełdy Kapitału.
3.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
GieldaKapitalu.pl zaleca się korzystanie z najnowszych
stacjonarnych
i mobilnych
przeglądarek
internetowych
działających w ramach aktualnych systemów operacyjnych.
W starszych wersjach lub innych rodzajach przeglądarek
wszystkie funkcje Elektronicznej Giełdy Kapitału powinny być
dostępne, choć mogę mieć inną szatę graficzną.
4.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za
nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Użytkowników
z oprogramowania niespełniającego zalecanych wymagań za
nieprawidłowości będące efektem specyficznej konfiguracji
lokalnej urządzeń, sieci lub lokalnego oprogramowania.
5.
Operator zastrzega sobie prawo do przejściowego
wyłączenia z użytkowania Elektronicznej Giełdy Kapitału ze
względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacja
serwisu, w wymiarze nie większym niż 24 godziny w ciągu
każdego miesiąca.
6.
Operator zastrzega, iż wszelkie próby uzyskania
dostępu do informacji zapisanych na GieldaKapitalu.pl,
naruszenia w jakikolwiek sposób zabezpieczeń elektronicznych
lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub
zmiany danych zapisanych na GieldaKapitalu.pl oraz zakłócenia
pracy serwisu, podejmowane przez osoby nieuprawnione, będą
zgłaszane i ścigane przez ustanowione w tym celu organy, na
mocy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w
szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
§13
1.
Użytkownik zobowiązany jest zachować najwyższe
standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do danych
przetwarzanych w Elektronicznej Giełdzie Kapitału i związanych z
prowadzonymi Aukcjami.

2.
Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login i
hasło do Elektronicznej Giełdy Kapitału przed dostępem osób
nieupoważnionych.
3.
W
przypadku,
gdy
istnieje
podejrzenie
nieuprawnionego wejścia w posiadanie, loginu i hasła przez
osoby trzecie, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego
skontaktowania się z Operatorem.
4.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z innych, niż
przypisanych mu, Kont Użytkowników oraz udostępniać swojego
Konta osobom nieuprawnionym. Użytkownik, który udostępnił
konto na zasadach określonych wbrew powyższemu zakazowi
ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania takiej
osoby podejmowane w ramach platformy Elektronicznej Giełdy
Kapitału.
§14
1.
Operator umożliwia Wystawiającym organizowanie
Aukcji oraz Przystępującym i Przystępującym Dedykowanym
udział w Aukcjach, nie ingerując w formę i treść zamieszczanych
informacji, warunków Aukcji, ofert i oświadczeń.
2.
Organizacja Aukcji oraz składanie w jej ramach ofert
nabycia Instrumentów Finansowych powinno odzwierciedlać
rzeczywistą wolę zawarcia Umowy Nabycia Instrumentu
Finansowego.
3.
Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za
treści zamieszczane przez siebie na GieldaKapitalu.pl i
gwarantują, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz
prawnym, a ich publikacja nie narusza postanowień Regulaminu,
umów zawartych z Operatorem, przepisów prawa oraz zasad
współżycia społecznego.
4.
Zakazane jest przekazywanie i udostępnianie przez
Użytkownika za pośrednictwem Elektronicznej Giełdy Kapitału
treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania
przez Operatora zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej
informacji o bezprawnym charakterze treści dostarczanych przez
Użytkownika, Operator może usunąć lub uniemożliwić
Użytkownikowi dostęp do tych informacji, o czym niezwłocznie
go zawiadomi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w związku z przekazaniem lub udostępnianiem takich
treści, jak również w związku z usunięciem lub
uniemożliwieniem Użytkownikowi dostępu do danych o treści
bezprawnej.
5.
Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że
wszystkie dyspozycje składane na Elektronicznej Giełdzie
Kapitału są prawidłowe i zgodne z jego intencją. Operator nie
ponosi odpowiedzialności za skutki błędnych dyspozycji
wydanych przez Użytkownika.
6.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak
zainteresowania Aukcją.
7.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie
siły wyższej, w tym awarię systemów teleinformatycznych lub
urządzeń od Operatora niezależnych, a także za szkody,
wynikające z nieprawidłowości w działaniu GieldaKapitalu.pl, z
wyjątkiem nieprawidłowości wynikających z winy umyślnej
Operatora lub jego pracowników.
8.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za
niewykonanie
bądź
nienależyte
wykonanie
przez
Wystawiających,
Przystępujących
i Przystępujących
Dedykowanych zobowiązań wynikających z zakończenia Aukcji
powodzeniem.
9.
Operator nie jest stroną umów zawieranych
pomiędzy Użytkownikami, w szczególności nie jest stroną
Umowy Nabycia Instrumentu Finansowego, i nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania tych umów.
10.
Operator uprawniony jest do podejmowania
wszelkich niezbędnych czynności w celu uchylenia stanu
naruszenia postanowień Regulaminu, umów zawieranych z
Operatorem, przepisów prawa czy zasad współżycia
społecznego.
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§15
1.
Zabronione jest usuwanie lub zmienianie podanych
wcześniej przez Użytkownika jakichkolwiek danych, jeżeli
doprowadziłoby to niezgodności z istniejącym stanem
faktycznym lub prawnym.
2.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek błędne lub nieprawdziwe informacje podane przez
Użytkownika w formularzu rejestrowym lub w jakimkolwiek
miejscu na GieldaKapitalu.pl, a także w Umowach z Operatorem,
jak również w przedłożonych przez Użytkownika dokumentach.
Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Operatora o każdej zmianie danych dotyczących jego firmy lub
działalności. Korespondencję, nadaną przez Operatora na ostatni
podany przez Użytkownika adres siedziby lub korespondencyjny,
uważa się za nadaną na prawidłowy adres.
§16
1.
W ramach korzystania z funkcji i narzędzi
Elektronicznej Giełdy Kapitału, niedopuszczalne jest w
szczególności:
a) uczestniczenie w licytacji w ramach jednej Aukcji
jednocześnie jako Wystawiający i Przystępującej lub
Wystawiający i Przystępujący Dedykowany, przy użyciu
więcej niż jednego Konta Użytkownika,
b) składania ofert w organizowanych przez siebie Aukcjach
lub Aukcjach organizowanych przez Użytkowników
powiązanych rodzinnie, służbowo lub gospodarczo,
domowników, a także w Aukcjach innych osób, z którymi
składający ofertę pozostaje w relacjach biznesowych,
służbowych etc., uzasadniających wątpliwości, że strony
działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na
wynik Aukcji w sposób sprzeczny z prawem bądź zasadami
współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
c)
używanie Konta Użytkownika do nieuczciwego zawyżania
stawek oferowanych w Aukcji lub podejmowania
jakichkolwiek czynności zmierzających do naruszenia
normalnego przebiegu Aukcji, w sposób sprzeczny z
Regulaminem, zawartymi z Operatorem umowami,
przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
§ 17
1.
W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że
bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone albo gdy
działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu,
umowy zawarte z Operatorem lub obowiązujące przepisy prawa,
a także gdy negatywnie wpływają na dobre imię Operatora lub
szkodzą mu w inny sposób, Operator może zablokować lub
ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika lub
usług Elektronicznej Giełdy Kapitału, na czas określony lub
nieokreślony, a także anulować lub wstrzymać trwającą Aukcję
lub wycofać oferty złożone w ramach trwających Aukcji.
2.
W szczególności Operator ma prawo do zakończenia
Aukcji przed czasem, jeżeli narusza ona w jakikolwiek sposób
postanowienia Regulaminu, umowy zawierane z Operatorem,
przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego lub gdy
zawiera treści:
a) powszechnie uznane za obraźliwe,
b) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
c)
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
3.
Niezależnie od zastosowanych przez Operatora
ograniczeń dostępu Użytkownik ponosi względem Operatora
odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje działania lub
zaniechania będące podstawą ich zastosowania.
§18
1.
Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje
dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez
Operatora usług w ramach Elektronicznej Giełdy Kapitału, w
terminie 30 dni od dnia zakończenia Aukcji bądź dnia, w którym
Aukcja powinna się zakończyć.
2.
Reklamację składa się drogą elektroniczną na podany
na GieldaKapitalu.pl adres e-mail lub pisemnie drogą listu
poleconego przesłanego na adres Operatora podany na

GieldaKapitalu.pl. z dopiskiem „reklamacja Elektroniczna Giełda
Kapitału”.
3.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP/KRS podmiotu,
w którego imieniu jest składana reklamacja,
b) imię i nazwisko składającego oraz dane kontaktowe
(numer telefonu, adres e-mail),
c)
opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
4.
Operator może zobowiązać składającego reklamację
do złożenia dalszych wyjaśnień lub dokumentów.
5.
Operator wzywa składającego reklamację do
uzupełnienia braków formalnych, w przypadku gdy reklamacja
nie zawiera elementów wymienionych w ust. 3, zakreślając przy
tym odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni. Reklamacja,
wobec której nie uzupełniono braków w zakreślonym terminie,
pozostawia się bez rozpoznania.
6.
Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od
daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. O sposobie
rozpatrzenia reklamacji Operator informuje drogą elektroniczną,
na podany przez składającego reklamację adres e-mail.
Polityka prywatności
§19
1.
Operator jest administratorem danych osobowych
Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz. U. z 2015 r., poz.
2135 z późn. zm.). Operator przetwarza dane Użytkowników
zgromadzone na GieldaKapitalu.pl w celu prawidłowego
funkcjonowania Elektronicznej Giełdy Kapitału oraz świadczenia
usług przez Operatora.
2.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług przez
Operatora, z zastrzeżeniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.
Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
oraz ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest
dobrowolne. Jednakże podanie danych wymienionych w §3
Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Operatorem Umowy o
świadczenie usług i korzystanie z Elektronicznej Giełdy Kapitału.
5.
Aktualne dane Użytkownika, o których mowa w ust. 1
są udostępniane innym Użytkownikom, w przypadkach
przewidzianych w Regulaminie oraz w umowach zawartych z
Operatorem.
6.
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom
trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które
otrzymał od Operatora w związku z korzystaniem z
Elektronicznej Giełdy Kapitału, chyba że uzyskał uprzednią zgodę
od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane informacje
Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z
przeprowadzeniem Aukcji i zawarciem oraz realizacją umów
zawartych w wyniku Aukcji.
7.
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom
trzecim postanowień umowy zawartej z Operatorem (Umowy
Wystawienia, Umowy Przystąpienia lub Umowy Dedykowanej).
§20
1.
Dane kontaktowe Użytkowników wykorzystywane są
również do przesyłania Użytkownikom przez Operatora
informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach.
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania
tego typu informacji.
2.
Dane Użytkowników mogą być udostępniane
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom
wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą
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być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach
wskazanych przez Operatora i za zgodą Użytkownika.
3.
Użytkownicy maja możliwość przeglądania i
modyfikacji swoich danych osobowych na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach i Regulaminie. Operator może
odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten
nie uregulował wszystkich należności wobec Operatora lub
swoim działaniem lub zaniechaniem naruszył Regulamin bądź
obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest
niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności Użytkownika.
§21
1.
Na
stronie
Elektronicznej
Giełdy
Kapitału
wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także
„ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany
przez serwer Operatora na komputerze użytkownika. Tą
informację serwer może odczytać w trakcie jednego połączenia
się z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i
adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego
komputera.
2.
Na Elektronicznej Giełdzie Kapitału technika
„cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik
portalu jest zainteresowany. Umożliwia ponadto prawidłowe
funkcjonowanie mechanizmów logowania, tworzenia i
modyfikowania kont oraz tworzenia aukcji. W momencie
zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie
usuwany z komputera użytkownika.
3.
Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera
(adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach
prowadzenia statystyk oglądalności strony Elektronicznej Giełdy
Kapitału oraz do administracji serwerem i są dostępne wyłącznie
dla Operatora.
Postanowienia końcowe
§22
Wszelkie prawa do Elektronicznej Giełdy Kapitału, wszelkich
elementów graficznych oraz układu stron oraz innych jego
elementów są zastrzeżone i prawnie chronione. Elektroniczna
Giełda Kapitału oraz wszelkie jej elementy są chronione
przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia
1993
roku
o
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji
(t.j. - Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).
§23
1.
Operator zabrania umieszczania w treściach
publikowanych przez Użytkownika ofert lub ogłoszeń, a także
linków do stron internetowych niezwiązanych z przedmiotem
usług świadczonych przez Operatora. Nie dotyczy linku do strony
internetowej Operatora.
2.
Użytkownik i Operator bezterminowo zobowiązują
się do nieujawniania oraz do niewykorzystywania w jakikolwiek
sposób wszelkich niedostępnych publicznie informacji
uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umów
zawartych w związku z Platformą. Powyższy obowiązek dotyczy

w szczególności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę
Operatora lub Użytkownika, wszelkich informacji dotyczących
innowacyjnych rozwiązań informatycznych, w tym zasad i
sposobów działania Innowacyjnych rozwiązań biznesowych oraz
wszelkich ich cech i funkcji.
§24
1.
Operator zastrzega sobie prawo odmowy obsługi
czynności dokonywanych przez wybranego Użytkownika, w
szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do ich
prawdziwości legalności lub autentyczności.
2.
W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika
postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu lub powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności złożenia
Operatorowi
fałszywych
dokumentów,
przekazania
nieprawdziwych danych, złożenia oświadczeń niezgodnych ze
stanem faktycznym lub wykorzystywania Konta Użytkownika do
działań stanowiących czyny zabronione, Operator może
wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§25
1.
Operator może zmienić Regulamin, jak również
uruchomić nowy rodzaj usług świadczonych w ramach
Elektronicznej Giełdy Kapitału.
2.
Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie
wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 14
dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z
zastrzeżeniem, że Aukcje rozpoczęte przed wejściem w życie
zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. O zmianie
Regulaminu Operator informuje również Użytkowników drogą
elektroniczną, na podany przez nich adres e-mail.
3.
Użytkownik niewyrażający zgody na zmianę
Regulaminu podejmuje czynności zmierzające do usunięcia Kont
Użytkownika i rozwiązania z Operatorem umów.
4.
Użytkownicy, którzy podpisali umowy lub rozpoczęli
procedurę aktywacji konta przed dniem wejścia w życie
niniejszego regulaminu posiadają dostęp do Elektronicznej
Giełdy Kapitału oraz jej usług udostępnionych w zakresie obsługi
aukcji lokat pn. Profesjonalna Lokata.
§26
O ile szczegółowe zapisy umowy nie stanowią inaczej,
Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika i tym samym
rozwiązać Umowę z Operatorem, z 14-dniowym okresem
wypowiedzenia, poprzez przesłanie swojego oświadczenia w
tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres
Operatora dostępny na stronie Elektronicznej Giełdy Kapitału.
§27
1.
O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie
stanowią inaczej, prawem właściwym dla sporów wynikających z
niewykonania lub nienależytego wykonania Regulaminu lub
umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest prawo
polskie.
2.
Wszelkie spory związane z Regulaminem i usługami
świadczonymi przez Operatora rozstrzygane są przez właściwy
miejscowo dla Operatora sąd powszechny.
§28
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2017 roku.
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